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Det började 1948 . F~st egentligen var de t 19•7, när FRO hade sitt första
somr1ar l äger, nå rma re bestäm t på Go t tsk är. SM6QL, Ka11 e Brusberg, var ~ an nen bak oro
verket. Denne entusi~st hade fr~n en gammal vän i Ludvika, Radi o-Fr edri k kallaa,
bestäl lt två tv~r&r s återkoppl ade mottagare för BO m, oestyckade med rör som var
moderna tjugo Ar tidigare , näBiigen de invändigt vackert fbrs1lvrade bubblorni A41 r )
och A425 . De matade s med 4 V oc h 65 mA resp 90 V och en eller annan mA . Som fus~jobb
p' Sver1ges största skepp svarv, Götaverken , hade n~gon gjort tv~ peJlramar av grovt
kopparrör. Med anodbatteri var vikten redan uppe i nära feKJ kg.
SM7FB lnu bittre kind som ONBXAl och jag skulle tillverka lådor till rävsa xarna . Vi
hittad~ ing&t annat virke ~n en tvåturnspl~nka och s&gade itu den pi den led man sälla~ )
sågar itu en planka. Efter att de sålunda bil dade entumsp lankorn a satts ihop till
lådor va r apparaternas vikt över sex kg.
Med dessa roonste r utförde s en vac ker somma rkv ~l l en pejlövning som inte slutade
förrän efte r midnatt ...

... hemskt mycket hej och
l

Affe

~ 08-758 39 23

Förläggning
sker för de flesta l omedelbar anslutning till Domarudden. Möjligen kan
det bli nödvändigt att en fåtal av de sist anmälda förläggs cirKa 1 Km
därifrån, vid Päta. l bägge fallen gäller att sänglinne skall mo~ Bastu och dusch finns vid Domarudden.

Mat
Efter nattetappen serveras nattmål, och före utmarschen till dagetappen får
du frukost

Kartor
i A4-format får du uppklistrade på kartong om du inte bett att få dem

serverade au naturelle . Skala 1: 15 000.

)

Det ovan nämnda ingår i avgiften, som förefaller att bli 21 O kr, varifrån
naturligMs din redan inbetalda anmälningsavgift avräknas.

cyklade . En enda räv fanns utlagd - det var SMSABC som befann sig på Järvafältet
vister om Sörentorp med en 40 Ah Nifeac k, vibratoromformare och en t io watts sändare.
Nära tjugo rnan släpptes loss kl 16, fördelade på fyr~ lag. Två lag använde r1if )
riv s~ x a r, et t hade l•nat -GQ:s, och SMSFA ( s~der • e ra ordförande i SSA l hade byggt s~
en egen pejlmottagare.
-FA:s sax hade en kontakt till batterilådan sori var bar& nästan oförvä>:E:lbar, s~
hans jakt slutade utan glödtrådar . De övriga tre tog sig frarn på et t par timmar. Men
alla ty ckte det var kul l
Fyra veckor senare tävlade vi söder om stan, också på cykel men nu med två rävar .
Jakten tog omkri ng fyra timmar, och som boende norr o~ stan konstaterade jag att
cykelvigmätare n hade tickat fram lA mil den dagen . . . .
(forts pEpärmens sida Jlf)

~ 08- 26 02 27

Lasse ~ 08-754 76 47

den första r i k t. i g a räv};;U en ~gde nPi! den f. J1.mi J:NS' l!i'Bd star t.
Roslagstull i Stockholm. Det angivna o mr~d et. v01 r- uppemot 40 h·;", filen deltagarna
/f~n

VÄLKOMMEN!

Arrangörerna SMOBGU P-A, SMOOY Lasse och SM51Q Affe står
tillsammans med ett funk1ionärsgäng på nära 20 personer redo att ge dig
ett varmt mottagande när du med hjälp av det här häftets baksida har hittat
till Domarudden. Skulle du ha några problem innan du hunnit så långt kan
du med lite tur nä någon av oss på följande telefonnummer:
P-A

Lägret tog slut och jag åkte hem men kunde inte släppa id6n om rävja kt. När jag si
kom över några gamla OZ och läste om danskarnas aktiviteter i rivsammanhang så blev
det bara värre, och så började SMSGQ och jag att bygga diverse pejlmottagare och leka
lite med dem. Som bitridande teknisk sekreterare i SSA började jag producera ~ig i QTC
med våra rön och uppmuntrande tillrop till sindaramatörerna att ge sig ut i
terränglådan och "fylla näsborrarna Bed dräktig mylla " (citat ur Blandaren).
P~ FROs vinterläger i Transtrand 1948 förekom både monstermottagarna från Gottskir
och våra tjugo Ar modernare rävsaxar . övningen försiggick på skidor, varför
deltagarnas hinder var fulla av stavar, så sexkil ossaxarna fick stanna i ryggsäcken
medan hela bäraren vred sig och en medhjälpare si ktade in kompassri ktni ngen.
l
VI u

Hej .••

Domaruddens kafeteria
serverar kaffe, smörgåsar, piroger och pajer och är öppen lördag till 1700
och söndag från 0900. Tyvärr kan man inte klara söndagslunchen, varför
du kommer att fä tips om näringsställen l Akersberga, några km bort, där
du kan ersätta dina kaloriförluster före prisutdelningen (se programmet).
På Domarudden kommer det att finnas viss enklare serviceutrustning,
lödkolv o dyl. Något /u//sM/Jd.@"/sortlment av batterier och lampor kan vi
dock Inte stå till tjänst med.

--->

L.

Här nedan ser du ett startkort, något förminskal VI ber dig särsklit
observera vad SM-reglernas S7 säger om stämplingen: VId den första räv
du tar, 04~e/l o't:f.-r.-r nummlfr, $lämplar du l ruta 1 osv. Sedan du begärt
och fått tid påskriven, kolla själv att den står l rutan ovanför din sist tagna
räv och att det är rätt tid. Har något blivit fel kan det efteråt bli mycket svårt
att reda ut!

REGLER FÖR SM l RPO (RÄVJAKT),
REVIDERADE 1987
1. Tlvlingen Ar lippen fOr ana svenska medborgare. Medlemskap l SSA Ar ej nödvändigt.
2. TAvlingen Ar lndlvldueft.lngen hjälp av utomstll·

(

- Vad S12 säger om anmälan efter tävlingen görs genom att du lämnar In
ditt startkort vid startplatsen, även om del sAvlie Ila gäll så dåli!lf att kortet
årht1/l o.~tåmplal
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ende eller annan tAvlande lr tillåten annat lin l
nödsituation. Overtrådelsa medför diskvalifika·
tion av samtliga aktivt Inblandade deltagare.
3. TAvlingen utgllres av en dagetapp och en natt&tapp. De tävlande fOrflyttar sig till fots.
4, Kontrollerna Ar placerade utomhus och deras
; antal Ar minst fem.
: Kontrolie ma såndar l tur och ordning var tionde
minut. SAndningsfrekvensen skallligga mallan
j 3500-3600 kHz. Dana skall uppges föra start
, och får. ej Andras mar lin.±. 3 kHz under tllvlin1 gens gAng. 1
1 Bandlängden bör vara 4-6 km på natten och
6-8 km på dagen med hånsyn tagen till terrAn1
l gens beskaffenhet.
5." Starten skar gemansamt två (2) minuter fOra
första kontrollens såndningspass.
6. Avgllrande fOr placeringen l r l fOrsta hand antalet etapper under vilka den lAvland e funnit minst
en kontroll, l andra henad sammanlagda antalet
tagna kontroller, l tredje hand totalt använd tid
och l fjärde hand natteptappens resultat. Tiden
från början av fOrsta kontrollens första sAndningspass blis den sista kontrollen uppsöks.
Stllmpling av startkort omöjliggörs vid tllvlingstidens slut.
7. Den tävlande stämplarsin fOrsta kontron l ruta 1,
sin andra kontroiii ruta 2 osv.
Om den tllvlanda stämplar l fel ruta skaU han

kryssa över denna och l stllllet stllmp~ l reservrutan.
8. Karta, sAndningsschety~a och kontrollappar/startkort delas ut till da tllvlande l god tid föra start. Kartan skall vara an orienteringskarta l
skala 1:10.000-1:25.000 med hög aktualitet.
9. Mottagare som orsakar Interferens! annan mot·
tagare på ll!ngre avstånd An 10 meter får ej anvandas.
10. Odlad marlc, Inhägnade trAdgårdar, tomter o dyl
får ej betrAdas.
11. TAvlande deltager på egen risk. VIsselpipa bör
medföras, på nattetappen dassutom reservlyse.
12. Tavlande skall efter tllvlingan anmäla sig på an·
given plats.
13. "H~Ip-mig-hem'~sAndare skaft finnas och ha
god hörbarhet. Den skall ligga på behörigt av·
stånd från l tävlingen använda frekvenser och
sAttas Igång sista tredjedelen av tllvlingstiden.
Den fortsåtter sesan kontinuerligt tills dess alla
tllvlande återvänt.
14. U!gtllvlingen baseras på da lnärviduena resulta·
ten. Som lag rå knas de tre bästa från varje klubb
eller ort.
15. Alla tllvlar l en ~lass. Dassutom utdelas pris till
bästa dam, bäste veteran, bäste oldboy, bäste
senior, bäste junior och bas te nybörjare. Oldboy
resp veteran Ar da som den första januari fyllt 35
resp 50 Ar. Junior är den som den första januari
ej fyllt 18 år. Nybörjare år den som aldrig figurerat l ett SM eller NM. Varje klass' resultatlista
skall radovisas separat, likaså lagtllvlingen.
16. En tllvlingsjury skall utses föra tllvlingen. Juryn
avgör eventuella tvister och dess beslut går ej
att överklaga. TAv!ingsdeltagare får ej ingå J
juryn.
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TA YLANDE DELTAR PA EGEN RISK!
Dn vet det väl redan .. men vi påpekar det ändå:
Om det regnar eller nyligen har regnat är mossiga sienar och hällar ocrhört hala! Bara för att
vi h~r ordnat med en viss olycksfallsber edskap
begär vi inte all dn ska sätta den på prov!

l

Programmet i stort:

Väster~s

och Nässjö dök upp som vixande rävjaktshärdar ute i landet, och jag skrev
mer. in IO_spaltmeter i QTC de första 5-6 åren . Det var en rolig tid, som alltid
nar n~got nytt vaxer fram, entusiasmen är stor och administrationen liten.
n~g

l

(reservation för ev. ändringar)

Lördag 27 augusti
1600
Receptionen öppnar
2010
Avmarsch till nattetappstart
2100-0012 Nattetapp
Nattmål (Domarudden)
2300Söndag 28 augusti
0650
Revelj
0715
frukost (Domarudclen)
Oö 10
Avmarsch till dagetappstart

--- ) dets. fr},? p3'rNETJ5 sida !f)

Att . överty ga SSA . styr else att SSA borde la rävj akterni under sina vingars skugga
var 1nte alldeles enkelt. Man hade konstiga id ~e r om att endast SSA-medlemffiar skull e
f~ delta i rävjakterna etc, m
en tack vare att SMSZD gav ~ ig sitt fulla stöd gick det
s~ småningom att genomfö ra p~ det sätt vi har det nu , och in te bara vi utan de flesta
anara länaer ocks~ . -20 är nu sedan länge leg itimerad /cert if Jerad IARU-ARDF -domare med
ritt att döma även VM.

(

c

(

. Första SM i SRJ:s regi anordnades 1954 (sedan Vister~s och Nässjö gjort sitt de tvA
toregående åren). -AKF, som fyllde 50 i v~ras, blev junior~istare.
1952 reste SRJ på "missionsresa• till Trondhei m, Molde, Hamar och Oslo. Det var
trol igen som ett resultat därav som svenskarna (då= SRJ l 1955 inbjöds till de första
nordiska mästerskapen i Trondheim. Resultat: -AKF , -BHA och -I Qp~ pri spal len , bäste
norrr~~ an ~jua.

Vi hade _även annat internationellt utbyte. 1956 provade vi p~ Jugoslavien, men dir
hade man ännu inte lärt sig hur man skulle arrangera en rävjakt.
1957 representerade fyra man från SRJ Sverige i den enda landskampen mot Danmark .
-BZR, som f ö året därpå eftertridde mig som rävjaktsledare i SM-land, blev sjuk och
levde (fast nätt. och jämntl på penicillin och havresoppa. Vi tre som var kvar ~;JstE
lyckas när vi stilldes mot 20 utvalda danskar. Och det blev -IQ, -AKF, -ASKpå
platserna 1, 2 och 4!
1958 deltog jag som ende svensk i vad våra vinner i VU-land kallade inofficiella EM
och blev helt nöjd med en andraplats i ett Sara jevo med +300 i ~-kuq qan, F;Hl det fann s
ingen skugga .
--

0900-1212 Dagetapp
1100Lunch efter eget gottfinnande på serveringar
Akcrsberoa
o trakten
1400 (ca) Rävmöte
1430 (ca) Prisutdelning
Var erfarenhet från flera tidigare SM säger oss att vi inie (
kommer att klara oss från tabbar och problem. Vi hoppas
att du inte ska märka dem eller ha obehag av dem!
Vi hoppas också att tävlingen ska bli.lyckad ur sportslig (
synpunkt, att gamla välkända rävjägare och nya förmågor ska trivas tillsammans och att du ska vara nöjd och
belåten när du åker hem!

{

Resten är ju nutidshistoria, eftersomdet är mindre än 30 år sedan det hände. Men
det m~ste väl änd~ nämnas at t vi arrangerade det al lra första EM i rävjakt - det fick
fortfarande heta så då- 1961. Tv~~etersjakt pi Lidingö och åttiometersjakt i Täby.
Och pi 80 ~ vann Gunnar Svensson, SRJ, före Atta nationers representanter, inte roinst
( ~öre de tuffa sovjeterna. Se upp för honom i ~r, 27 Ar sena re!
Därffied är det slut på denna subjektiva historiska kavalkad , avsedd att förhärlioa
Stockholms Rivjägares roll 1 radiopejlingsorienteringens ärori ka historias första tfd
i Sverige 11ed OHtneJd. LH Ktig bara till slut. närtna att. de senaste tio åren her antalet
rävjakter i Storstockholm under -BGU/P-A:s säkra styre legat mellan 25 och 30.
Sist SRJ ordnade ett SM var 1980, d~ liksom nu med avsevärt bitride av TSA, Täbv
SindaraiDatörer. Dessförinnan gjorde vi det 1976 och 1972.
'
Vi hAJler tumrearna för att vi även denna gång ska sli ppa göra några tabbar
llt1instone sAdana som deltagarna märker) och att ni alla ska trivas och bli svenska
nläs.tt<re.

!Så IJiir kommer du Ii//Oomarudden.:
l

~~ förutsätter att du med hjälp av bilkarta har tagit dig fram till E3
,Stockholm-N orrtalje. Kommer du genom Stocl<holm söderifrån följer du
bara E3 -s "yltarna ut genom Roslagstull, över Stocksundsbron, förbi Mörby
)Centrum ... fortsätt motorlägen förbi en mängd avfarter. Inte förrän du
kommer till avfart Akersberga, väg 276, ska du lämna EJ.

~ör

(

Akersb~rga,

c:lk Wärdshus förbi vid stava. nerför en brant!
276 mot
'backe och ungefär 1 km till. Vid förvarnmg österakers kyrl<4! lägger du dig i'l
vän sterfil, och pa vägvisaren där du tar till vänster ser du för första gängen
n amn et P omaruqdeo.. Fortsätt sedan den vägen och bry dig inte om 1
s' ·jvtågar so r:1 pastas gä till Centrum eller ö sterakers K}'rka. Hall ög onen
öpo na, för ganska plötsiigt står det Kvi_u!Ln_g_b_y pä en sK}'It som pekar till
v anster. Al<\ ditåt, passera ortnamnsskytten 15\1~sling_l;?y, och några hundra,
met~r sen are pekas du till vänster igen w en skylt Pomarudden. Där kör du !
ir. , ~ ö rst<i.s. och fo rtsätter tills vägen tar slut. Dä är du framme! Parkera på j
l
'anvi sad piats och anmål dig p å rece ptionen.

li

.Prob/em?lij"ff/p_s~...:ti c; .Jet u~ p ~ta r: agra probl em !<an .ju f.:i
anrop ar Sr< OCK Vi pdss ar även R3 (ell er
en·ja:;t da, R5). Ri ng he lst Inte - vi vill
i) r,tr>:trudden i onddan. Om du ab solut

:01 134 -2 03 25

(

hjälp p~ 145 52 5 MHz om du;
om den är ur funktion, men 1
Inte be svära pers onalen
måste ringa så är numret j

päl
l

1

Ft'J'r icke bllb u!'na.· Tag från Stocl<ho lm ö stra (T-b ana till TeKn iska (
H ö gskolan) till Akersberga (pa ö sterskärslinjen) . Meddela oss i förväg så
~ ka vi fö rsöKa !'lär!'lta dig vid Akersberga station.

H j är tl igt välkommen onakar SM-kommitten SMOBGU
S""(tiOY o c tl S MSJQ och alla medhjälpare! Utan dig och
d i na .c:a.nra t e r hade det inte biivit något SM~
7
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